
Komende vanaf de A10
Neem afslag Amsterdam Zuidoost,  bij de stoplichten gaat u rechtsaf de Gooiseweg op. Bij de afslag Venserpolder gaat u 
eraf en gaat u met de weg mee naar beneden rechtsaf de Dolingadreef op. Deze weg volgt u tot het 2e stoplicht linksaf de 
Bijlmerdreef op, eerstvolgende stoplicht rechts af de Flierbosdreef op en dan het eerst volgende stoplicht weer rechts zodat 
u na 100m rechtsaf de garage P27 inrijdt.

Komende vanaf de A2
Vanaf de A2 neemt u de afslag Oudekerk a/d Amstel / Transferium, bij het stoplicht linksaf de Burg. Stramanweg op. Bij de 
stoplichten rechtdoor de Arena onderdoor richting Venserpolder, dan bij de stoplichten rechtsaf de Dolingadreef op. Dan bij 
de eerstvolgende stoplichten linksaf de Bijlmerdreef op. Eerstvolgende stoplichten rechtsaf de Flierbosdreef op. Dan de 
eerstvolgende stoplichten wederom rechtsaf zodat u na 100m rechtsaf gaat en de garage P27 inrijdt.

Komende vanaf de A9
Vanaf de A9 neemt u de afslag S112 Bijlmermeer, bovenaan de afslag gaat u richting Bijlmermeer de Gooiseweg op, dan 
eerst afslag rechtsaf (H/K buurt). Beneden aan de afslag slaat u weer rechtsaf de Karspeldreef op, dan bij het 2e stoplicht 
rechtsaf de Flierbosdreef op. Het eerstvolgende stoplicht linksaf, zodat u na 100m rechtsaf de garage P27 inrijdt.

Bezoekers 'Toren' ingang
U kunt uw auto parkeren in de Hoogoorddreef bezoekers parkeergarage. U kunt de ingang herkennen aan de blauw met 
witte slagbomen. Meldt u aan via de intercom. 

De Amsterdamse Poort  ligt op ca. 5 minuten lopen van het station Bijlmer dat bereikt kan worden:
• vanuit de richting Amsterdam, Utrecht en Rotterdam met de stoptrein
• vanaf Amsterdam Centraal station en station Duivendrecht met de metro richting Gein
• vanaf Schiphol met buslijn 300

Bij de uitgang van het station Bijlmer gaat u rechtsaf en loopt u richting het gebouw Nieuw Amsterdam. U blijft rechtdoor 
lopen totdat u op het Bijlmerplein komt. Aan uw rechterhand ziet u dan de hoofdentree van de Amsterdamse Poort.
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